
 

Studieplan for klasse 2C forår 2021 
Aktiviteter Januar Februar       Marts April Maj Faglige mål 
Dansk A Kultur og identitet Kultur og identitet Det moderne 

gennembrud 
Det 
moderne 

gennembrud 

Det moderne 
gennembrud 

Kultur 
Demonstrere kendskab og samt 

anvendelse af kulturelle teorier og 

begreber.  
DMG 
Demonstrere kendskab til perioden det 

moderne gennembrud som litterær 

periode. 
 

Litterær analyse, fortolkning og 

perspektivering. Udtrykke sig formelt 

korrekt, personligt og nuanceret 

Perspektivere tekster ud fra stoffets 

fagområder og viden om kulturelle, 

historiske og samfundsmæssige 

sammenhænge. 

Engelsk A  Racial Discrimination 
in the US 

Racial 
Discrimination in 

the US 

Racial 
Discrimination in 

the US 

Man and 
Nature 

Man and Nature Racial Discrimination-forløb: 
Fiction og non-fiction analyse 

Mundtlig formulering 

Anvende viden om historiske, 
kulturelle forhold til USA til 

analyse og perspektivering af 
aktuelle forhold 

 

Man and Nature-forløb: 
Emnet er en forsættelse af 

USA. Fokus er lagt på det 
eksistentielle forhold mand har 

med naturen. Derudover, er 

fokus lagt på at udvikle 
elevernes kompetencer inden 

for læsning, forståelse og 
analyse af en roman. Her er 

valgt både nyere og lidt ældre 

tekster, og med stor variation i 
sværhedsgraden. 



Matematik B Sandsynlighedsregni

ng. Chi i anden test. 

Binomialfordelinge

n 

Repetition Eksamensproje

kt 

 Gennemføre modelleringer, 

primært inden for 

samfundsvidenskabelige og 
økonomiske fagområder, ved 

anvendelse af 
variabelsammenhænge, 

vækstbetragtninger, statistiske 

databehandlinger eller 
finansielle modeller og have 

forståelse af 
modellens begrænsninger og 
forudsætninger. 



Afsætning  
 

Virksomhedens 
segmentering 
 

Virksomhedens 
differentiering og 
positionering 
 

Virksomhedens 
marketingmix 

Virksomhedens 
marketingmix 

Virksomhedens 
marketingmix samt 
dele af 
internationalisering 

Eleverne skal kunne:  
– afgøre, hvilke forhold der har 
betydning for en virksomheds 
afsætning – nationalt og globalt, og 
derigennem demonstrere viden og 
kundskaber om fagets identitet og 
metoder  
– identificere, formulere og løse 
udfordringer vedrørende afsætning, 
der knytter sig til en virksomheds 
fortsatte vækst  
– anvende afsætningsøkonomiske 
modeller og forklare modellernes 
forudsætninger og egenskaber  
– udarbejde et afsætningsøkonomisk 
ræsonnement, herunder at kunne 
forklare sammenhængen mellem en 
række relevante afsætningsmæssige 
forhold i en given kontekst  
– indsamle, bearbejde og præsentere 
informationer om en virksomheds 
nationale og globale markedsforhold 
samt vurdere informationernes 
troværdighed og relevans i en given 
sammenhæng  
– fortolke og formidle informationer 
om afsætning inden for flere af fagets 
genrer, herunder i samspil med andre 
fag  
– udvælge og anvende relevante 
digitale og matematiske kompetencer 
i arbejdet med afsætning.  

 

Virksomheds
økonomi 

 

Analyse af soliditet og 
likviditet 

CSR-rapportering og 
-analyse 

Strategi, analyse 
af eksterne og 

interne forhold 

Den strategiske 
plan, udvikling af 

forretningsmodel 

Repetition -afgøre hvilke forhold, der har 

betydning for en virksomheds 

økonomi, herunder demonstrere viden 
og kundskaber om fagets identitet og 

metoder 



̶ identificere, formulere og løse 

afgrænsede problemer, der knytter sig 

til en virksomheds økonomiske forhold 
̶ anvende virksomhedsøkonomiske 

modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 
̶ udarbejde et elementært 

virksomhedsøkonomisk ræsonnement, 

herunder kunne forklare 

sammenhængen mellem økonomiske 

forhold i en given og afgrænset 

kontekst og i samspil med andre fag 
̶ bearbejde og præsentere 

informationer om en virksomheds 
grundlæggende økonomiske forhold, 

herunder kunne vurdere 

informationernes troværdighed 
̶ fortolke og formidle fundamentale 

virksomhedsøkonomiske forhold 
̶ anvende relevante matematiske 

redskaber og digitale redskaber 

International

økonomi 

 

Velfærd, offentlig 

sektor og 

finanspolitik. SO5 – 
PBL om ulighed og 

vækst.  

SO5 – PBL om 

ulighed og vækst.  

Valuta og EU.  

Finansiel sektor 

og pengepolitik.  
PBL om 

arbejdsmarkedet 

Økonomisk 

politik. 

Globalisering  

Eksamensprojekt   

Spansk Argentina: 

Kultur 

Historie 

Samfundsforhold 

Fokus: fodbold – 

Diego Maradona, los 

niños robados (de 

stjålne børn) 

 

Ordforråd 

Grammatik (datider, 

personlige 

pronomener) 

Argentina: 

Kultur 

Historie 

Samfundsforhold 

Fokus: fodbold – 

Diego Maradona, 

los niños robados 

(de stjålne børn) 

 

Ordforråd 

Grammatik 

(datider, personlige 

pronomener) 

Argentina: 

Kultur 

Historie 

Samfundsforhold 

Fokus: fodbold – 

Diego Maradona, 

los niños robados 

(de stjålne børn) 

 

Ordforråd 

Grammatik 

(datider, 

personlige 

pronomener) 

Argentina: 

Kultur 

Historie 

Samfundsforhol

d 

Fokus: fodbold 

– Diego 

Maradona, los 

niños robados 

(de stjålne børn) 

 

Ordforråd 

Grammatik 

(datider, 

Træne 

mundtlighed, 

læsekompetence og 

skriftlighed uden 

hjælpemidler 

Billedbeskrivelser 

Forstå og tale et simpelt spansk 
om konkrete og abstrakte emner   
Redegøre for, analysere og 
diskutere indhold og form i 
forskellige tekst- og medietyper  
Sætte den enkelte tekst ind i 
kulturelle, interkulturelle, 
samfundsmæssige og historiske 
sammenhænge  
Perspektivere den erhvervede 
viden om samfunds-, erhvervs- og 
kulturforhold i de spansksprogede 
områder til andre samfunds-, 
erhvervs- og kulturforhold  
Udtrykke sig skriftligt på et varieret 
og nogenlunde korrekt spansk, 



Skriftlige 

eksamenslignende 

opgaver  

 

Skriftlige 

eksamenslignende 

opgaver  

 

 

Skriftlige 

eksamenslignende 

opgaver  

 

 

personlige 

pronomener) 

Skriftlige 

eksamenslignen

de opgaver  

 

 

herunder kortere tekster af 
erhvervsrelateret karakter  
Demonstrere viden om fagets 
identitet og metoder  
Benytte viden om, hvordan man 
lærer fremmedsprog i det daglige  

Samtidshistor
ie 

    

 

  

Erhvervsjura 

c 

Erstatning uden for 

kontrakt og 
forsikring  

Kreditaftaler, 

kaution 

pant 

 

Inkasso og 

fogedretten  

 HHX-bekendtgørelsen august 2017, 

bilag 29 

  
 

Studieretning
sprojekt 

 

     
 

 

Mundtlige og 
skriftlige 

kompetencer 

      

Arbejdsforme
r 

 
SE OGSÅ ”Fra 

folkeskoleele

v til 
gymnasieelev
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